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نعم! األميرة قادمة.
األميرة قادمة لزيارة بلدتنا.

أليس هذا أمًرا مثيًرا؟
يجب أن نستعد جيًدا للترحيب باألميرة.

جدي هو أكبر أهل البلدة سنًّا.
وهو مشهور بحكمته، وقدرته على حل أي مشكلة.

اسمي شورونج، وأقوم بمساعدة جدي.
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طلب جدي من كل شـخص في البلـدة أن يحضر قطعة 
من األثاث حتى تستخدمها األميرة:
سريًرا لتنام عليه، ومرآة لتنظر فيها،

ومائدة لتأكل عليها، وبطانية لتتغطى بها،
وأيًضا كرسيًّا لتجلس عليه.

كانت هناك أشياء كثيرة ستحتاج إليها األميرة.
»أحضروا األكبر واألفضل، بما أن األميرة ستستخدمه«.



طلب جدي من كل شـخص في البلـدة أن يحضر قطعة 
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وفجأة، سادت البلدة ضجة شديدة.
فقد اختلف كل شخص في البلدة مع غيره ألنه يرى أن قطعة أثاثه هي األكبر.

وهنا صاح جدي بصوت مرتفع:
»من فضلكم، علـى الجميـع أن يلتـزم بالهدوء ودعونـا نضع قطـع األثاث بجـوار بعضها 

البعض حتى نقارن بينها بنظام!«



وفجأة، سادت البلدة ضجة شديدة.
فقد اختلف كل شخص في البلدة مع غيره ألنه يرى أن قطعة أثاثه هي األكبر.

وهنا صاح جدي بصوت مرتفع:
»من فضلكم، علـى الجميـع أن يلتـزم بالهدوء ودعونـا نضع قطـع األثاث بجـوار بعضها 

البعض حتى نقارن بينها بنظام!«



فحص جدي السريرين بدقة، وقال لي:
»أحضري لي بعض الوسـائد، يا شـورونج من فضلـك!. إننا نحتاج 

إلى عدد كبير من الوسائد المتساوية في الحجم!«
ركضـُت إلى المنـزل، وعدُت مـع أمي ونحـن نحمل بيـن أذرعنا ما 

ر لنا إحضاره من الوسائد. تيسَّ
بدأ جدي في وضع الوسائد على السرير، الواحدة تلو األخرى.



12 وسادة 
في السرير األول.

الثاني،  أما السرير 
 فلـم يتسـع لعـدد 
8 وسائد بالكامل.

عندما يصعب عليك أن تقارن بين المساحات بشكل مباشر، يمكنك أن تستخدم وحدات بديلة لقياس هذه 
نشفة(، والصينية. المساحات كتلك التي تم استخدامها في هذه القصة. وهي الوسادة، والفوطة )الِمِ



أخذ جدي يشرح:
»كلما كان السرير أكبر، زاد عدد الوسائد المطلوبة.

أخبريني يا شورونج،  أي السريرين أكبر؟«
فأشرُت إلى السرير األول، وقلُت:

»هذا السرير أوسع.. هذا سرير األميرة«، 
ق جميع الحاضرين. فصفَّ



أخذ جدي يشرح:
»كلما كان السرير أكبر، زاد عدد الوسائد المطلوبة.

أخبريني يا شورونج،  أي السريرين أكبر؟«
فأشرُت إلى السرير األول، وقلُت:

»هذا السرير أوسع.. هذا سرير األميرة«، 
ق جميع الحاضرين. فصفَّ



قام جدي بعد ذلك بفحص 3 مرايا، وقال لي:
»أحضري لي مندياًل من فضلك يا شورونج!«

»حسـنًا يـا جـدي، سـأحضر عـدًدا كبيـًرا مـن 
المناديل هذه المرة أيًضا.«

لبيَُّت طلب جدي بسرعة، وأحضرُت المناديل.

وضع جـدي المناديـل على سـطح كل مرآة، 
الواحد تلو اآلخر:

4 مناديل على المرآة األولى،
3 مناديل على المرآة الثانية،
4 مناديل على المرآة الثالثة.
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»كلما كان حجم المرآة أكبر، زاد عدد المناديل المطلوبة.
حسنًا، أي المرايا هي األكبر؟«

رفعُت يدي أواًل، وأجبُت:
»يا جدي،

المرآة األولى والثالثة متساويتان في المساحة.«
أومأ أهل البلدة برؤوسهم:

»ما تقوله شورونج صحيح.«
فردَّ جدي: »إال أن المرآة الثالثة أنظف.

ولذلـك، سـندع األميـرة تسـتخدم المـرآة الثالثة 
الكبيرة والنظيفة.«

ق الحاضرون لكلمات جدي. مرة ثانية، صفَّ
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أومأ أهل البلدة برؤوسهم:

»ما تقوله شورونج صحيح.«
فردَّ جدي: »إال أن المرآة الثالثة أنظف.
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في هذه المرة، كانت لدينا 3 موائد طعام.
»أحضري لـي بعـض الصواني، يا شـورونج 

من فضلك!«
»حسنًا يا جدي، سأطلب من أبي أن يساعدني.«

ركضُت إلى المنزل،
وعدُت مع أبي ونحن نحمل الصواني.

وضع جدي الصواني الواحدة تلو األخرى
على موائد الطعام:

9   صواٍن على المائدة األولى،
14 صينية على المائدة الثانية،

12 صينية على المائدة الثالثة.
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»المائدة الثانية هي األكبر!
إًذا، فمائدة األميرة هي المائدة الثانية.«

وفي هذه المرة، حتى قبل أن يسأل جدي،
صاح أهل البلدة،

وصحُت أنا أيًضا.
ق جدي. ولكن هذه المرة، صفَّ



»المائدة الثانية هي األكبر!
إًذا، فمائدة األميرة هي المائدة الثانية.«
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ق جدي. ولكن هذه المرة، صفَّ



قمنا باختيار السجادة المناسبة بسرعة،
عن طريق وضع مناديل عليها:

12 منديًل على السجادة األولى.

20 منديًل على السجادة الثانية.

15 منديًل على السجادة الثالثة.

أنا واثقة بأن األميرة سُتعَجب 
بالسجادة الثانية!



يمكننا أن نقارن بين سرير الطفل، وسرير والدْيه عن طريق 
ا  جدًّ مفيدة  الطريقة  هذه  إن  حيث  بديلة؛  وحدة  استخدام 

لتعميق إحساسنا بالمساحة، وكيفية حل المشكلت. 



»حسنًا.. علينا اآلن أن نقوم بتزيين غرفة األميرة.
ولكن، أين يمكننا أن نجد مكاًنا جيًدا 

ولطيًفا وكبيًرا؟«
»ساحة البلدة هي أكبر مكان في بلدتنا.«

»كونها كبيرة ال يعني بالضرورة أنها أفضل مكان؛
فالم�كان المطل�وب ال ب�د أن يحت�وي على أش�جار 
وطيور، وأن يقع في مكان ُيطّل على البلدة كلها...!«

ه�ْت أنظ�ار أه�ل البل�دة جميًع�ا نح�و  عندئ�ذ، توجَّ

 

مكان واحد.
»التلل الخضراء!«

»نعم، هذا هو المكان المطلوب!«
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وأخيًرا، اكتملت االستعدادات الستقبال األميرة!
ولم يبَق سوى وصول األميرة.
تم تجهيز أفضل غرفة لألميرة.



وأخيًرا، اكتملت االستعدادات الستقبال األميرة!
ولم يبَق سوى وصول األميرة.
تم تجهيز أفضل غرفة لألميرة.



انتظرنا طويًل، ولكن األميرة لم تأِت.
ُأِصْبنا جميًعا باإلرهاق من عناء االنتظار طوال اليوم،

ْزناها  كما ب�دت الغرف�ة األكب�ر واألفض�ل الت�ي جهَّ
ا. لألميرة موحشة جدًّ

»لَِم َلْم تأِت األميرة، يا جدي؟«



انتظرنا طويًل، ولكن األميرة لم تأِت.
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»لَِم َلْم تأِت األميرة، يا جدي؟«



»في الحقيقة، إن األميرة مشغولة للغاية. ولذلك، لم 
تستطع الحضور إلى بلدتنا، إال أنها تعد بزيارتنا في 

العام المقبل.«
 نقل ج�دي الرس�الة الت�ي اس�تلمها من القص�ر إلى 

أهل البلدة.
ش�عرنا بخيبة أم�ل ش�ديدة لدرج�ة أنن�ا اعتقدنا أن 

األرض ستنشق، وتبتلعنا.

»ما المخرج من هذه المشكلة؟
ما رأيكم في أن نقيم حفلة ألميرات البلدة بدالاً من ذلك؟«

حسناًا، على كل منزل في البلدة أن يحضر أميرة جميلة.
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حسناًا، على كل منزل في البلدة أن يحضر أميرة جميلة.



شعرُت بحماسة شديدة،
ا أن اليوم هو أفضل يوم. ورأت صديقاتي أيضاً

لقد أصبحت كل فتاة في بلدتنا أميرة.
ا على سرير األميرة، نمنا جميعاً

ا شعورنا أمام مرآة األميرة، ْطنا جميعاً ومشَّ
ا على مائدة طعام األميرة. ا الطعام معاً وتناولنا جميعاً
ا، يمكن أن تكون أكبر األشياء وأفضلها جيدة أحياناً

طالما أن األصدقاء يستطيعون المشاركة فيها بسعادة.
فعلى الرغم من أن األميرة لم تستطع الحضور إلى البلدة،

إال أن هذا اليوم كان أسعد يوم في حياة البلدة.
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فعلى الرغم من أن األميرة لم تستطع الحضور إلى البلدة،

إال أن هذا اليوم كان أسعد يوم في حياة البلدة.



إن تقوية اإلحس�اس بالفرق بين األش�ياء تتحقق من خالل اس�تخدام أش�ياء تختلف اختالًفا كبيًرا من 
حيث المساحة. وعلى الرغم من ذلك، فإنك لن تستطيع التأكد من هذا الفرق بمجرد النظر. ولذلك، 
حتى تتأكد أي األشياء أكبر، فإنك تحتاج إلى قياس كلٍّ منها. هذا هو المغزى في قصة »األميرة قادمة 
إلى البلدة« حيث ت�روي لنا حكاية أهل إح�دى البلدات، ومدى انش�غالهم باإلعداد للزي�ارة المرتقبة التي 
ر أهل البلدة اختيار أفضل األثاث واألدوات المنزلية وأكبرها للتعبير  س�تقوم بها أميرتهم إلى هذه البلدة. ولذلك، قرَّ

عن احترامهم وتقديرهم لألميرة.
وفي النهاية، حان موعد زي�ارة األميرة لبلدتهم، وكان الجميع يترقَّبون وصولها بمنته�ى االهتمام بينما كانوا ينتظرون 
ويتجاذبون أطراف الحديث. ولكن بكل أس�ف، علم�وا أن األميرة لن تس�تطيع الحضور لزيارتهم ه�ذه المرة؛ ألنها 
ا. فماذا بوسعنا أن نفعل؟ وتستخدم هذه القصة أش�ياء معروفة، مثل الوسائد والمناديل والصواني لعمل  مشغولة جدًّ

مقارنة بين األشياء من حيث المساحة.
ولكي نقارن مس�احة ش�يء ما بغيره، فمن المهم أن نختار وحدة قياس ثم نحس�ب عدد الوحدات التي احتاج إليها. 
فعلى س�بيل المثال، »تحتاج ه�ذه المرآة إلى أكثر م�ن 4 مناديل، في حين تحت�اج مرآة أخرى إلى أكث�ر من 3 مناديل. 
دة بالنسبة للشيء الذي تم اختياره مسبًقا للتعبير عن وحدة بديلة، إال  وعلى الرغم من أن وحدة القياس هذه غير موحَّ

أن عمل مقارنة بين مساحة شيئين أو أكثر ليس أمًرا صعًبا.
ا ال يمكن تج�اوزه في االختيار العش�وائي للوحدة البديلة، فقد كان هذا هو الس�بب الحقيقي  ونظًرا إلى أن هناك حدًّ

دة. وراء اختراع وحدات القياس الموحَّ
بات إلتمام  ن والمكعَّ باإلضافة إلى األش�ياء المذكورة في هذه القصة، يمكن استعمال أش�ياء أخرى مثل الورق الملوَّ
عملية القي�اس. ولذلك، يمكنك اس�تخدام الم�واد التي يألفها الطفل ثم اس�تخدْمها لقياس األش�ياء بحيث تس�تطيع 

تعميق إحساس الطفل بمفهوم القياس.

الستيعاب املفاهيم الرياضية.. ُطُرق القياس.. املقارنة بني املساحات



ْع كلَّ ما تستطيع من الصحف. جّمِّ

بالطريق�ة  وِقْس�ها  إل�ى غرفت�ك،  اذه�ْب 
نفسها التي اتبعتها لقياس غرفة والدتك..

ق�ارْن أي الغرفتي�ن تحت�اج إلى 
ع�دد أكب�ر م�ن الصح�ف حتى 

تغطِّي أرضيتها بالكامل.

ِق�ْس غرف�ة والدت�ك باس�تخدام أوراق 
الصحف.. افرْد هذه األوراق، وغطِّ بها 
أرضية الغرفة ثم احس�ْب ع�دد األوراق 
الت�ي اس�تخدمتها حت�ى تغطِّ�ي أرضي�ة 

الغرفة بالكامل.

| أهداف اللعبة |  للمقارنة بين مساحات األشياء 
باستخدام وحدات بديلة.

| م�واد اللعب��ة | ُقصاصات كثيرة من صحيفة.
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ِقس الغرف األخرى بأشياء أخرى. 5



 أما هذه الغرفة، 
فتتسع لعدد 16 قطعة من 
ا، هذه الغرفة   القماش. إذاً

    أوسع.

تريد شورونج العيش في منزل يحتوي على غرفة فسيحة.
وحتى يلبِّي الجد طلبها، قاس الغرفتين باستخدام قطعة كبيرة من القماش.

بنى الجد منزلين جميلين في إحدى الغابات.
إنهما المنزالن اللذان سيعيش فيهما شورونج وجّدها.

تتسع هذه الغرفة 
لعدد 12 قطعة من 

القماش.



التوسع يف الرياضيات الواجبات املنزلية

ا: إنها تريد منزالاً به نوافذ واسعة. قالت شورونج أيضاً
قاس الجد النافذتين عن طريق وضع مناديل عليهما.

فغّطى النافذة األولى بعدد 6 مناديل،
وغّطى النافذة الثانية بعدد 8 مناديل.

في أي المنزلين عاشت شورونج، وجّدها في نهاية المطاف؟
ا، وعاشا في منزل به نوافذ واسعة، ا شهيًّا معاً أكل االثنان طعاماً

وفرشا البطاطين، وناما في منزل به غرفة فسيحة.

هذه النافذة أوسع 
ا. كثيراً



جاءت صديقتان إلى شورونج، ومعهما مرآتان.
ُترى، مرآة َمْن منهما كانت أكبر؟

استخدمت شورونج المناديل في القياس.

غطيُت 
مرآتي بعدد 

ا غطيُت  وأنا أيضاً
 مرآتي بعدد 

الشكل مختلف، ولكن 
المساحة واحدة



في ذلك اليوم، استمتعت شورونج وصديقاتها بالنظر في المرآة والرسم.

في هذه المرة، أهدت شورونج لصديقتين كراسَتْي رسم.
ا لقياس الفرق بين مساحة الكراستين. ناً ا ملوَّ استخدمت شورونج ورقاً

ُترى، كراسة َمْن منهما هي األكبر؟

التوسع يف الرياضيات الواجبات املنزلية


